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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir terkoreksi pada akhir perdagangan Selasa, 07/04, 
di saat nilai tukar rupiah berhasil mencatatkan penguatan lebih
dari 1%. Bursa Saham Asia dan Eropa terlihat berakhir pasa zona 
positif di dorong tanda-tanda meradanya krisis penyebaran virus
corona. Bursa Saham AS terlihat berakkhir di zona negatif

FX
USD melemah terhadap mata uang lainnya menyusul membaiknya risk appetite seiring dengan optimisme indikasi
melambatnya laju penyebaran virus corona. GBP menguat setelah sebelumnya melemah menyusul laporan dirawatnya PM 
Boris Johnson di ICU, pasar melihat tingkat kematian akibat virus corona di UK relatif rendah dan melambat.
Pagi ini AUD melemah sebesar 0.4% setelah S&P Global Ratings memangkas credit rating outlook Australia menjadi negatif dari
stabil. Kemarin, AUD sempat menguat setelah Reserve Bank of Australia (RBA) mengatakan akan menahan pembelian obligasi
jika kondisi pasar membaik. AUD menguat sebesar 1.3% menyusul komentar tersebut sementara RBA mempertahankan suku
bunganya sesuai ekspektasi pasar. Mata uang komoditas menguat seiring indikasi negara-negara produsen minyak terbesar
dunia mendekati kata sepakat untuk menghentikan perang harga dan pemangkasan supply.
Kebanyakan mata uang Asia menguat terhadap USD kemarin seiring meningkatnya risk appetite menyusul indikasi
melambatnya laju kematian akibat virus corona. Spot USD/IDR dibuka pada 16,380-16,390 kemarin dan sempat melemah ke
level 16,475 akibat demand korporasi. Pada waktu pembukaan pasar Eropa, IDR menguat ke 16,225 setelah Bank Indonesia 
mengumumkan bahwa Indonesia telah diberikan fasilitas repo line sebesar USD 60 milyar oleh Federal Reserve AS. Spot
USD/IDR ditutup pada 16,200-16,250 kemarin sore. Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada 16300 – 16350.
AUD Graph

Pasar Obligasi
Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia turun setelah Bank Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia telah diberikan
fasilitas repo line oleh Federal Reserve AS. Penguatan obligasi pemerintah Indonesia juga seiring dengan penguatan IDR
terhadap USD pasca pengumuman tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan issuance obligasi dengan denominasi
USD sebesar USD 4.3 milyar dengan tenor 10 tahun, 30 tahun dan 50 tahun.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pada Selasa, 07/04, IHSG kembali terkoreksi tipis sebesar -0.69% dan berakhir pada level 
4,778.639. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat dari
penurunan IDX30 (-1.18%) yang lebih dalam daripada penurunan IHSG pada penutpan Selasa, 07/04. Tiga (3) dari sembilan (9) 
sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimin dengan sektor Agriculture dengan penguatan sebesar +2.94%, 
sektor Mining meningkat sebanyak +0.48% dan Miscellaneous Industry naik sebesar +0.25%. Sisa enam (6) sektor berakhir
pada zona negatif, sektor Infrastructure melemah sebesar -2.04%, Consumer Goods Industry turun sebanyak -1.86% dan Basic 
Industry and Chemicals melemah sebesar -0.55%. Investor Asing lanjut mencatatkan net sell sebesar Rp. 528.06 Miliar. 
Bursa Saham Asia dan Eropa terlihat berakhir di zona positif, didorong dengan optimisme investor atas tanda – tanda bahwa
krisis penyebaran virus di New York dan Eropa mulai mereda serta Denmark dan Austria telah melonggaran aturan lock down.
Di sisi lain, keraguan investor terhadap perlambatan penyebaran virus corona di sejumlah negara membuat Index Dow Jones 
dan S&P500 berakhir melemah. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

6-Apr 7-Apr %Change

Indonesia IDR 10yr 8.09 8.00 (1.15)

Indonesia USD 10yr 3.62 3.69 1.90 

US Treasury 10yr 0.67 0.71 6.27 

Suku Bunga Bank Central Inflasi (yoy)* Inflasi (mom)*

BI 7-Day RRR 4.50 2.96 0.10

FED RATE 0.25 2.30 0.10

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4.5944 0.2919

1 Mth 4.7979 0.9213

3 Mth 4.8883 1.3524

6 Mth 5.1102 1.2383

1 Yr 5.3062 1.0426

Bursa Saham Dunia

6-Apr 7-Apr %Change

IHSG 4,811.83 4,778.64 (0.69)

LQ 45 736.73 729.74 (0.95)

S&P 500 (US) 2,663.68 2,659.41 (0.16)

Dow Jones (US) 22,679.99 22,653.86 (0.12)

Hang Seng (HK) 23,749.12 24,253.29 2.12 

Shanghai Comp (CN) 2,763.99 2,820.76 2.05 

Nikkei 225 (JP) 18,576.30 18,950.18 2.01 

DAX (DE) 10,075.17 10,356.70 2.79 

FTSE 100 (UK) 5,582.39 5,704.45 2.19 

Cross Currencies

7-Apr-20 8-Apr-20 % Change

USD/IDR 16700 16375 (1.9)

EUR/IDR 18120 17806 (1.7)

JPY/IDR 154.71 150.60 (2.7)

GBP/IDR 20680 20189 (2.4)

CHF/IDR 17144 16861 (1.7)

AUD/IDR 10124 10070 (0.5)

NZD/IDR 9868 9761 (1.1)

CAD/IDR 11801 11677 (1.1)

HKD/IDR 2154 2112 (2.0)

SGD/IDR 11675 11476 (1.7)

Major Currencies

11-Oct-19 14-Oct-19 %Change

EUR/USD 1.0851 1.0874 0,21

USD/JPY 107.95 108.72 0,71

GBP/USD 1.2383 1.2329 (0,44)

USD/CHF 0.9742 0.9712 (0,31)

AUD/USD 0.6063 0.6149 1,42

NZD/USD 0.5909 0.5960 0,86

USD/CAD 1.4154 1.4021 (0,94)

USD/HKD 7.7517 7.7527 0,01

USD/SGD 1.4304 1.4270 (0,24)

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen

maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam laporan ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta

seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang

mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam

laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan

terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada laporan ini bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari laporan ini yang bisa dianggap dan atau

untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen

keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat

keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang,

didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab

atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”
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Kurs USD/IDR | 16375 | Kurs EUR/USD | 1.0874 |
IHSG per 07 April 2020| 4,778.64 |
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